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Kone ná obnova jednoty

Týden od 23.12. do 29.12.

Texty na tento týden – J 14:1–3; Iz 11:1–10; Zj 21:1–5; 1Te 4:13–18; Zj 22:1–5; Iz 35:4–10

Základní verš
„Podle jeho slibu ekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých p ebývá spravedlnost.“ (2Pt 3:13)
Jedním z nejv tších a nejkrásn jších biblických zaslíbení je to o Ježíšov druhém p íchodu. Bez n j bychom nem li nic. Vždy naše nad je se soust e uje na toto zaslíbení a na všechno, co je jeho sou ástí. Až
se Kristus vrátí v nebeských oblacích, pomine všechno pozemské a lidské – a tedy do asné. Zem poskvrn ná h íchem, válkami, hladem, nemocemi, tragédiemi a smrtí bude stvo ena znovu. Stane se místem života
spasených, kte í budou žít pospolu a také se svým Pánem.
Nad je na druhý p íchod Ježíše Krista je hlavním tématem Nového zákona. Již staletí k es ané toužebn
o ekávají napln ní tohoto zaslíbení. Jako adventisté sedmého dne se na Krist v návrat také t šíme.
V poslední lekci se budeme v novat tomuto zaslíbení a jeho významu pro jednotu k es an . Naše jednota
v Kristu je asto limitována našimi lidskými omezeními a slabostmi. V nebesích se však již nebudeme
muset trápit nejednotou, protože tam už nebude žádné rozd lení. P i druhém p íchodu budeme jedno
s Pánem. Kone n budeme sjednoceni a vytvo íme jednu rodinu zachrán ných.

Týden ve zkratce:
- Jistota Kristova návratu
- Zaslíbení obnovy
- Vzk íšení a obnovené vztahy
- Nová zem pro vykoupené
- Život na nové zemi
- Podn ty k zamyšlení

NE 23. prosince – Jistota Kristova návratu

J 14:1-3 „1Vaše srdce a se nechv je úzkostí! V íte v Boha, v te i ve mne. 2V dom mého Otce je mnoho p íbytk ; kdyby tomu tak nebylo, ekl bych vám to. Jdu, abych vám p ipravil místo. 3A odejdu-li,
abych vám p ipravil místo, op t p ijdu a vezmu vás k sob , abyste i vy byli, kde jsem já.“

Tt 2:13 „O ekávali blažené spln ní nad je a p íchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“
Tt 2:13 SP „O ekávajíce tu blahoslavenou nad ji, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista.“
Ju 1:14.15 „14Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, p ichází Pán s desetitisíci svých svatých, 15aby
vykonal soud nade všemi a usv d il všechny bezbožné z jejich skutk , které kdy ve své bezbožnosti spáchali, i ze všech
zpupných e í, které ti h íšníci mluvili proti n mu.“
Ž 50:3-5 „3Pp ichází B h náš a nehodlá ml et. P ed ním jde ohe sžírající, vich ice b sní kolem n ho. 4Nebesa sh ry
i zemi volá, povede p i se svým lidem. 5„Shromážd te mi mé v rné, ty, kdo p i ob ti p ijali mou smlouvu!““
Gn 3:15 „Mezi tebe a ženu položím nep átelství, i mezi sím tvé a sím její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“
Mi 5:1 „A ty, Betléme efratský, a koli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli,
jehož p vod je odpradávna, ode dn v ných.“
Iz 11:1 „I vzejde proutek z pa ezu Jišajova a výhonek z jeho ko en vydá ovoce.“
Da 9:25.26 „25V z a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne
sedm týdn . Za šedesát dva týdny bude op t vybudováno prostranství a p íkop. Ale budou to svízelné doby. 26Po uplynutí
šedesáti dvou týdn bude pomazaný zahlazen a nebude již . M sto a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který p ijde. Sám
skon í v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení.“
Žd 9:26-28 „26Jinak by musel trp t mnohokrát od založení sv ta. On se však zjevil jen jednou na konci v k , aby svou
ob tí s al h ích. 27A jako každý lov k jen jednou umírá, a potom bude soud, 28tak i Kristus byl jen jednou ob tován, aby
na sebe vzal h íchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kv li h íchu, ale ke spáse t m, kdo ho o ekávají.“
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PO 24. prosince – Zaslíbení obnovy

Iz 11:1-5.9.10 „1I vzejde proutek z pa ezu Jišajova a výhonek z jeho ko en vydá ovoce. 2Na n m spo ine
duch Hospodin v: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázn
Hospodinovy. 3Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí o i, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, 4nýbrž bude soudit nuzné spravedliv , o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rt usmrtí svévolníka. 5Jeho bedra budou
opásána spravedlností a jeho boky p epásá v rnost. … 9Nikdo už nebude páchat zlo a ší it zkázu na celé
mé svaté ho e, nebo zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají mo e. 10V onen den budou
pronárody vyhledávat ko en Jišaj v, vzty ený jako korouhev národ m, a místo jeho odpo inutí bude
slavné.“

Iz 11:6-8 „6Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s k zletem odpo ívat. Tele a lví e i žírný dobytek budou spolu a malý
hoch je bude vodit. 7Kráva se bude popásat s medv dicí, jejich mlá ata budou odpo ívat spolu, lev jako dobyt e bude
žrát slámu. 8Kojenec si bude hrát nad d rou zmije, bazilišku do doup te sáhne ru kou odstavené dít .“
Zj 21:1-5 „1A vid l jsem nové nebe a novou zemi, nebo první nebe a první zem pominuly a mo e již v bec nebylo.
2
A vid l jsem od Boha z nebe sestupovat svaté m sto, nový Jeruzalém, krásný jako nev sta ozdobená pro svého ženicha.
3
A slyšel jsem veliký hlas od tr nu: „Hle, p íbytek Boží uprost ed lidí, B h bude p ebývat mezi nimi a oni budou jeho lid;
on sám, jejich B h, bude s nimi, 4a set e jim každou slzu z o í. A smrti již nebude, ani žalu ani ná ku ani bolesti už nebude
– nebo co bylo, pominulo.“ 5Ten, který sed l na tr nu, ekl: „Hle, všecko tvo ím nové.“ A ekl: „Napiš: Tato slova jsou
v rná a pravá.““

ÚT 25. prosince – Vzk íšení a obnovené vztahy

1Te 4:15-17 „15Toto vám íkáme podle slova Pán : My živí, kte í se do káme p íchodu Pán , zesnulé
nep edejdeme. 16Zazní povel, hlas archand la a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo
zem eli v Kristu, vstanou nejd íve; 17potom my živí, kte í se toho do káme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzh ru vst íc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“

1Te 4:13.14.18 „13Nechceme vás, brat í, nechat v nev domosti o úd lu t ch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti,
kte í nemají nad ji. 14V íme-li, že Ježíš zem el a vstal z mrtvých, pak také víme, že B h ty, kdo zem eli ve ví e v Ježíše,
p ivede spolu s ním k životu. … 18T mito slovy se vzájemn pot šujte.“
Mt 24:31 „On vyšle své and ly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od ty úhl sv ta, od jedn ch
konc nebe ke druhým.“
1K 15:52.53.55 „52Naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzk íšeni k nepomíjitelnosti
a my živí prom n ni. 53Pomíjitelné t lo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. … 55Kde je, smrti, tvé
vít zství? Kde je, smrti, tvá zbra ?‘“
Gn 1:26 „I ekl B h: „U i me lov ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A lidé panují nad mo skými rybami
a nad nebeským ptactvem, nad zví aty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.““
1K 15:46-49 „46Nejprve tedy není t lo duchovní, nýbrž p irozené, pak teprve duchovní. 47První lov k byl z prachu zem ,
druhý lov k z nebe. 48Jaký byl ten pozemský, takoví jsou i ostatní na zemi, a jaký je ten nebeský, takoví i ostatní v nebesích. 49A jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského.“

ST 26. prosince – Nová zem pro vykoupené
Iz 65:17 „Hle, já stvo ím nová nebesa a novou zemi. V ci minulé nebudou p ipomínány, nevstoupí na
mysl.“
Zj 21:1.2 „1A vid l jsem nové nebe a novou zemi, nebo první nebe a první zem pominuly a mo e již
v bec nebylo. 2A vid l jsem od Boha z nebe sestupovat svaté m sto, nový Jeruzalém, krásný jako nev sta
ozdobená pro svého ženicha.“

Zj 21:9-27 „9A p istoupil jeden ze sedmi and l , kte í m li t ch sedm nádob a v nich p ipraveno sedm posledních pohrom, a ekl mi: „Poj , ukážu ti nev stu, cho Beránkovu.“ 10Ve vytržení ducha m vyvedl na velikou a vysokou horu
a ukázal mi svaté m sto Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, 11zá ící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam
a jako pr zra ný k iš ál.
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12
M sto m lo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran st ežených dvanácti and ly a na branách napsaná jména dvanácti
pokolení syn Izraele. 13T i brány byly na východ, t i brány na sever, t i brány na jih a t i brány na západ. 14A hradby
m sta byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštol Beránkových.
15
Ten, který se mnou mluvil, m l zlatou míru, aby zm il m sto i jeho brány a hradby. 16M sto je vystaveno do tverce:
jeho délka je stejná jako ší ka. Zm il to m sto, a bylo to dvanáct tisíc m r. Jeho délka, ší ka i výška jsou stejné. 17Zm il
i hradbu, a bylo to sto ty icet ty i loket lidskou mírou, kterou použil and l. 18Hradby jsou postaveny z jaspisu a m sto je
z ryzího zlata, zá ícího jako k iš ál. 19Základy hradeb toho m sta jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis,
druhý safír, t etí chalcedon, tvrtý smaragd, 20pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas,
desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. 21A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly.
A nám stí toho m sta je z ryzího zlata jako z pr zra ného k iš álu. 22Avšak chrám jsem v n m nespat il: Jeho chrámem je
Pán B h všemohoucí a Beránek. 23To m sto nepot ebuje ani slunce ani m síc, aby m lo sv tlo: zá í nad ním sláva Boží
a jeho sv tlem je Beránek. 24Národy budou žít v jeho sv tle; králové sv ta mu odevzdají svou slávu. 25Jeho brány z stanou
otev eny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude. 26V n m se shromáždí sláva i est národ . 27A nevstoupí tam nic
nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkov knize života.“
Zj 22:1-5 „1A ukázal mi eku živé vody, iré jako k iš ál, která vyv rala u tr nu Božího a Beránkova. 2Uprost ed m sta
na nám stí, z obou stran eky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý m síc dozrává na n m
ovoce a jeho listí má lé ivou moc pro všechny národy. 3A nebude tam nic proklatého. Bude tam tr n Boží a Beránk v;
jeho služebníci mu budou sloužit, 4budou hled t na jeho tvá a na ele ponesou jeho jméno. 5Noci tam již nebude a nebudou pot ebovat sv tlo lampy ani sv tlo slunce, nebo Pán B h bude jejich sv tlem a budou s ním kralovat na v ky v k .“
Zj 22:2 SP „Uprost ed nám stí toho m sta, z obou stran eky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý m síc
vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k lé ení národ .“
Gn 3:22-24 „22I ekl Hospodin B h: „Te je lov k jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nep ipustím, aby vztáhl ruku po
stromu života, jedl a byl živ nav ky.“ 23Proto jej Hospodin B h vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obd lával zemi, z níž byl
vzat. 24Tak lov ka zapudil. Východn od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným me em, aby st ežili
cestu ke stromu života.“
Zj 2:7 „Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvít zí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“
Iz 66:23 „O každém novoluní, v každý den odpo inku, p ijde se sklonit veškeré tvorstvo p ede mnou, praví Hospodin.“
Mi 4:3.4 „3On bude soudit mnohé národy, ztrestá mocné pronárody, i ty nejvzdálen jší. I p ekují své me e na radlice,
svá kopí na vina ské nože. Pronárod nepozdvihne me proti pronárodu, nebudou se již cvi it v boji. 4Každý bude bydlet
pod svou vinnou révou, pod svým fíkovníkem, a nikdo ho nevyd sí. Tak promluvila ústa Hospodina zástup .“
Iz 2:4 „On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I p ekují své me e na radlice, svá kopí na vina ské nože.
Pronárod nepozdvihne me proti pronárodu, nebudou se již cvi it v boji.“
Za 3:10 „Onoho dne pak, je výrok Hospodina zástup , pozvete jeden druhého pod vinnou révu a pod fíkovník.“

T 27. prosince – Život na nové zemi

Iz 65:21.22 „21Vystav jí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody. 22Nebudou
stav t, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu.
Co svýma rukama vytvo í, to moji vyvolení sami spot ebují. “

Iz 35:4-10 „4 ekn te nerozhodným srdcím: „Bu te rozhodní, nebojte se! Hle, váš B h p ichází s pomstou, B h, který
odplácí, vás p ijde spasit.“ 5Tehdy se rozev ou o i slepých a otev ou se uši hluchých. 6Tehdy kulhavý posko í jako jelen
a jazyk n mého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustin . 7Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé
zem vodní z ídla. Na nivách šakal bude odpo ívat dobytek , tráva tam poroste jako rákosí a sítí. 8Bude tam silnice
a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat ne istý, bude jen pro lid Boží . Kdo p jde po této cest ,
nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. 9Nebude tam lev, dravá zv na ni nevstoupí, v bec se tam nevyskytne, nýbrž p jdou
tudy vykoupení. 10Ti, za n ž Hospodin zaplatil, se vrátí. P ijdou na Sijón s plesáním a v ná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na út k se dají starosti a ná ek.“
Iz 65:23-25 „23Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro náhlý zánik, nebo jsou potomstvem t ch, kdo byli
Hospodinem požehnáni, oni i jejich potomci. 24D íve než zavolají, já odpovím; budou ješt mluvit a já je už vyslyším.
25
Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobyt e bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude
páchat zlo a ší it zkázu na celé mé svaté ho e,“ praví Hospodin.“
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Iz 42:9.10 „9Hle, už nastalo, co bylo na po átku, te oznamuji nové v ci. D íve než vyraší, vám je ohlašuji.“ 10Zpívejte
Hospodinu píse novou! A zní jeho chvála ze všech kon in zem . Ti, kte í se vydávají na mo e, i to, eho je mo e plno,
ostrovy a ti, kdo na nich bydlí.“
Iz 48:6 „Na sv j lid jsem se rozlítil, své d dictví znesv tit jsem nechal, vydal jsem je do tvé ruky. Nem la jsi s nimi
slitování, svým jhem jsi i starce velmi obtížila.“
Iz 43:19 „Hle, iním n co docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou eky.“
Iz 62:2 „Pronárody spat í tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou t novým jménem, jež ur ila Hospodinova ústa.“
Lv 26:14-17 „14Jestliže m nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto p íkazy, 15jestliže zavrhnete má na ízení
a zprotivíte si mé ády, takže nebudete plnit všechny mé p íkazy, ale budete porušovat mou smlouvu, 16pak já vám u iním
toto: Navštívím vás hr zou, úbyt mi a zimnicí, pohasnou vám o i a budete plni zoufalství. Nadarmo budete sít obilí, sn dí
je vaši nep átelé. 17Postavím se proti vám a budete poraženi svými nep áteli, a budou nad vámi panovat ti, kdo vás nenávidí, budete utíkat, i když vás nikdo nebude pronásledovat.“
Dt 28:30 „Zasnoubíš se s ženou, a jiný muž ji zneuctí, vystavíš si d m, a nebudeš v n m bydlet, vysázíš vinici, a nebudeš
z ní sklízet.“
J 20:11-16.27.28 „11Ale Marie stála venku p ed hrobem a plakala. P itom se naklonila do hrobu 12a spat ila dva and ly
v bílém rouchu, sedící na míst , kde p edtím leželo Ježíšovo t lo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. 13Otázali se Marie:
„Pro plá eš? “ Odpov d la jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ 14Po t ch slovech se obrátila a spat ila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. 15Ježíš jí ekl: „Pro plá eš? Koho hledáš?“ V domn ní, že je to zahradník,
mu odpov d la: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, ekni mi, kam jsi ho položil, a já pro n j p jdu.“ 16Ježíš jí ekl: „Marie!“
Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to znamená ‚Mist e‘. … 27Potom ekl Tomášovi: „Polož sv j prst sem, pohle na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a v !“ 28Tomáš mu odpov d l: „M j Pán a m j
B h.““
L 24:30.31.35 „30Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. 31Tu se jim otev ely o i
a poznali ho; ale on zmizel jejich zrak m. … 35Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cest a jak se jim dal poznat, když
lámal chléb.“
Ef 3:15 „Od n hož pochází každý nebeský i pozemský rod.“
2K 4:16-18 „16A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnit n se den ze dne obnovujeme. 17Toto krátké
a lehké soužení p sobí p enesmírnou váhu v né slávy 18nám, kte í nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému.
Viditelné je do asné, neviditelné však v né.“
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PÁ 28. prosince – Podn ty k zamyšlení
„Vzk íšení a nanebevstoupení našeho Pána je p íslibem toho, že Boží svatý lid v budoucnu zvít zí nad
smrtí a hrobem, a zárukou toho, že nebe je otev eno všem, kdo vyperou a vyb lí sv j šat v Beránkov krvi.
Ježíš vystoupil k Otci jako zástupce lidstva a B h p ijme každého, kdo bude odrážet jeho podobu a mít
podíl na jeho sláv .
Pozemští poutníci najdou v nebi sv j domov. Dostanou šat spravedlnosti, korunu slávy a palmovou ratolest vít zství. Vše, co nám bránilo spat it p sobení Boží proz etelnosti, bude odstran no. Pochopíme to,
emu jsme na zemi nedokázali porozum t. Seznámíme se s tajemstvím milosti. Tam, kde naše porušená
mysl vid la jen samé nesrovnalosti a nespln né sliby, zavládne dokonalý soulad. Zjistíme, že nekone ná
láska m la i ty nejobtížn jší události pevn v rukou. Když se seznámíme s tím, že B h ve své starostlivé
pé i ovliv oval okolnosti tak, aby sloužily k našemu dobru, naše nitro se naplní nevýslovnou a svatou radostí.“ (CCh 358; RPC 304.305)

Otázky k rozhovoru
1. V doslovný druhý p íchod Ježíše Krista v í mnozí k es ané; v em je naše nad je jako adventist jedine ná?
2. Dv ryby spolu plavaly, když vtom jedna ekla druhé: „Jaká je voda?“ Druhá odpov d la: „Co je to
voda?“ Hlavní myšlenkou tohoto p íkladu je, že si m žeme natolik zvyknout na v ci kolem nás, že si p estaneme uv domovat, jaké vlastn jsou. Narodili jsme se v h íchu, jsme napln ni h íchem a žijeme v h íšném
sv t . Jak si m žeme naplno uv domit, jak nádherný život nás eká na nové zemi? Pro bychom se m li
i p es naše omezení snažit p edstavit si, jaké to asi bude?
3. Není pochyb o tom, že a už bude náš život na nové zemi jakýkoliv, budeme žít ve shod a v harmonii se
všemi bytostmi. Co m žeme už te ud lat pro to, abychom se na tuto nádhernou budoucnost p ipravovali?

JERRY 
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Týden od 23.12. do 29.12.

JERRY 
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